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 الضاد عند الناطقني باللغة العربية وبغريها مشكلة نطق صوت حرف

 تشخيًصا وعالًجا

 *محاد امحود الثوابية هيثمد.

 م32/4/3194تاريخ قبول البحث:   م91/99/3192تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على االضطرابات النطقية يف صوت حرف الضاد        
والناطقني بغريها، وتطوير برنامج عالجي يعتمد على املنجزات  عند الناطقني باللغة العربية

يف حتسني ه أثر اختبارالغربية ألخصائي اللغة والنطق ملعاجلة تلك االضطرابات، ومن ثم 
 املهارات النطقية عند املتعلمني.

وقد قامت الدراسة على تشخيص االضطرابات النطقية، وتوصيف برنامج عالجي        
جريت دراسة على جمموعة من املتعلمني ضمن ثالث فئات، ، ومن ثم ُأهامنيهدف للحّد 

مركز  مركز الفرقان، ومتعلمو مدرسة األمري هاشم، ومتعلمو )متعلمو: هي
اجملموعة الضابطة وتكونت من  عوا على جمموعتني:ّزاجلامعة األردنية(. وقد ُو/اللغات

( متعلما، إذ خضع أفراد اجملموعة 81واجملموعة التجريبية وتكونت من ) ، متعلما (81)
 التجريبية للربنامج العالجي املقرتح، ومل خيضع أفراد اجملموعة الضابطة لذلك.

على أفراد اجملموعة التجريبية من  ملموسًا نًاوقد أظهرت نتائج هذه الدراسة حتّس       
أظهرت عالوة على أنها  ،خالل التخفيف من االضطرابات النطقية لصوت حرف الضاد

 فعالية هذا الربنامج العالجي للفئات الثالث.
 كلمات دالة: االضطرابات النطقية، الناطقني باللغة العربية، الربنامج العالجي.

Abstract 

       This study aims at examining the inconsistencies in the pronunciation 

of the letter /dad/ by non-speakers of Arabic. The objective of this study 

is to develop a remedial program based on Western findings and then to 

recommend a test in order to improve the pronunciation of these non-

speakers.  

The study was conducted on a group of learners that were divided into 

three categories: Students at Prince Hashim's School, students at al-

Forqan Center, and students of the Language Center of the University of 

Jordan. They were distributed into two groups: 18 Students, who were 

observant of pronunciation, and another 18 students forming the 

experimental group as they were subjected to the suggested remedial 

program.  

The results of this study showed a significant improvement in the 

performance of the experimental group through the reduction of speech 

disorders in the pronunciation of the letter /dad/. Furthermore, this group 

demonstrated the validity of the remedial program for the three 

categories. 

Keywords: Speech disorders, native Arabic speakers, the remedial 

program. 
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 :قدمةامل

    اعتنى الدارسون مبوضوع النطق     لقد        
(Pronunciation) يف تعليم اللغة عناية

حثيثة؛ ألنه املنطلق الذي يعول عليه املتعلم 
ومتى ما كان يف تواصله مع كل ما حييط به،

نطق الكلمات واألصوات واضحا
(Intelligibility ) أمكنه ذلك من إيصال

الرسالة الكالمية اليت ينتوي إرساهلا، بغض 
ركيب النظر عن مدى إتقانه لقواعد ت

 .(8)اجلملة املنطوقة إىل حد ما
م حتى يصل إىل ومن اللزام على املتعّل       

الوضوح النطقي أن يتعلم األصوات أوالقطع 

ألنها تشكل العنصر  (Segments) الصوتية

الرئيس يف بناء النظام الصوتي، فاخللل يف 
إنتاجها من خالل فقد أحد خصائصها 

خرى يؤدي استبداهلا بأصوات أ الصوتية أو
 إىل غموض الرسالة.

أصوات  أحد الضادصوت ويعد        
ى بها أبناؤها خري غناء مطلقني العربية اليت تغّن

الرغم على على لغتهم لقبا هو" لغة الضاد"، و
إال  ،اللغة بهذا الصوتتلكم من احتفاء أهل 
على أبناء العربية  األصواتأنه يعد من أثقل 

ذا من عدم وليس أدل على ه ،(2)أنفسهم
مقدرة أهل تلك اللغة على احملافظة على نطقه 

ون، علماء العربية املتقدم أثله بالوصف الذي
 يسمى بالضاد املماتة أو فنسمع اآلن ما

  

  

       The study was conducted on a group of learners that were divided 

into three categories: Students at Prince Hashim's School, students at al-

Forqan Center, and students of the Language Center of the University of 

Jordan. They were distributed into two groups: 18 Students, who were 

observant of pronunciation, and another 18 students forming the 

experimental group as they were subjected to the suggested remedial 

program.  

       The results of this study showed a significant improvement in the 

performance of the experimental group through the reduction of speech 

disorders in the pronunciation of the letter /dad/. Furthermore, this group 

demonstrated the validity of the remedial program for the three 

categories. 

Keywords: Speech disorders, native Arabic speakers, the remedial program. 
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داءه أوليس هذا فحسب بل إن  املهجورة.
أصوات أخرى كالظاء والالم  داءأاختلط ب
بغري العربية  نيوكذلك فإن الناطق .والدال

، طق هذا الصوت نطقا صحيحان ميعسر عليه
وهذا العسر اإلنتاجي واإلدراكي أدى إىل 
 غموض رسالة املتكلم يف أغلب األحيان. 

وإن التداول الشفوي لصوت الضاد        
يف الواقع املعيش يف خضم العملية التعليمية 

عاما يف  (81) اليت عاشها الباحث خالل
التعليم املدرسي واجلامعي يف األردن 

وله عند املتعلمني إىل )ظاء(، تكشف حت
حّض الباحث على القول: إن هذا  وهذا

التحول أصبح ظاهرة مستشرية يف الواقع 
اللغوي عند متكلمي اللغة العربية من 
أبنائها فال نكاد نسمع ناطقا هلذا الصوت 

"بيظة"، وزايا  كقوهلم( 3)إال وينطقه ظاء
 كقوهلم "زابط". 

قد وجد يف  الضادصوت  أن ال غروو       
جرى حتول على نطق وقد  (،1)اللغات السامية

 ، فيقول بروكلمانهافيهذا احلرف صوت 

(brockelmann) ويف معظم اللهجات
العربية املعاصرة، اليت تتكلم يف املدن، اتفق 

(.d)مع نطق الضاد(z)نطق الظاء

 كأن هذا ف وما أشبه اليوم بالبارحة،       

يه عدم الثبات والبقاء عل َبِتالصوت ُك
 جيريعلى صورته األصلية، فإنه مل يعد 

على ألسنة الناطقني باللغة العربية أيضا، 
قد نقل لنا فوهذا أمر مشهود قدميا وحديثا، 

وزعم يزيد موىل ابن اجلاحظ ذلك، فقال: "
عون، قال: كان رجل بالبصرة له جارية 

قال: يا  ،تسمى ظمياء، فكان إذا دعاها
ابن املقفع: قل: يا  لالضاد. فقابظمياء، 
 (.6)فناداها: يا ضمياء" ظمياء.
وما يدل على انتشار هذا التحول        

واالضطراب قيام كثري من اللغويني يف 
حصر األصوات اليت احنرف فيها أبناء 
العربية عن صوت الضاد، فقرروا أن من 
الناطقني من ينطق الضاد من خمرجها 

ها مشوبة بالظاء، اخلالص، ومنهم من ينطق
ومنهم من ينطق بها ظاء خالصة، ومنهم 
من يشمها الذال، ومنهم من يشمها الزاي، 

 (.7)خمةفيشمها الما م ومنهم من
 وكذلك جند يف العصر احلاضر       

اللغويني املعاصرين يركزون على هذه 
قرر أن أهل  رمضان عبد التوابفالقضية، 

بني  نبالد العراق ومشالي أفريقيا خيلطو
، وأهل صوتي الضاد والظاء خلطا كبريا
 (.1)بالد مصر خيلطون بني الضاد والزاي
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وقد قام اللغويون بوصف اخلصائص        
النطقية لصوت حرف الضاد واألصوات 
املتحولة عنه نوعا من العالج هلذا االضطراب 

 . ومن األمثلة على ذلك تعليل(9)النطقي
ند متكلمي  اختال  الضاد والظاء عنياللغوي

اللغة، فقال مكي: "والضاد يشبه لفظها لفظ 
الظاء؛ ألنها من حروف اإلطباق ومن 

  .(80)"اجملهورة احلروف املستعلية، ومن احلروف
يف  -ظهرت ونتيجة هلذه التحوالت        

تفضي دعوة  -مطلع القرن الثالث اهلجري 
بني الضاد والظاء؛ فقد  إىل جواز املعاقبة

أن ابن األعرابي كان روى ابن خلكان 
يقول: "جائز يف كالم العرب أن يعاقبوا بني 
الضاد والظاء، فال خيطئ من جيعل هذه يف 

 .(88)"موضع هذه
أنه مل  قول ابن األعرابيويتضح من        
بني صوتي الضاد والظاء من ناحية  يسِو

أن ينطق اللفظ الواحد  جوزاللفظ، ولكن 
اختالف  بأي منهما، وهذا األمر يلغي أثر

الصوتني يف معنى األلفاظ، وهذا تأكيد 
بالعالقة بني الصوتني بأن الضاد يف حقيقتها 

جواز املعاقبة بني الضاد والظاء  ولعل ظاء.
يطالبوا أن إىل بعض اللغويني عند  ىفضأ

 عالجاالضاد أوالعكس  حملالظاء حبلول 
 .للمشكلة

وعالوة على ما سبق، فإنه قد ظهر        
د يف معاجلة مشكلة نطق صوت اجتاه جدي

حرف الضاد، يتمثل يف العناية باأللفاظ اليت 
تنطق بالضاد والظاء، واالشتغال حبصرها 
وتأليف الرسائل فيها، وهذه الرسائل عبارة 
عن معجمات صغرية تعنى بقسم من ألفاظ 

  .(82)اللغة
وخيلص الباحث مما تقدم أن الضاد       

من اللغات  متيزت به العربية عن مثيالتها
عدم دربة اللسان  ولعل. لصعوبة املخرج

على استخدام هذا الصوت مل تكسبه مرونة 
ونتيجة هلذه ؛ وليونة تسهم يف سهولة نطقه

وطلبا للسهولة  ؛الصعوبة غري الوظيفية
من هذا املخرج الناطقون به واليسر حتول 

 آخر.إىل خمرج 
وأما مبا خيتص بالتحوالت النطقية يف        
اد عند الناطقني بغري العربية، فإنه من الض

خالل وجود بعض متعلمي اللغة العربية 
باعتبارها لغة ثانية يف بعض اجلامعات 
األردنية من اجلنسيات املختلفة تبني أنه من 
األصوات اليت يشوبها حتوالت إىل أصوات 
 أخرى مشوها إياها صوتيا؛ إذ إننا جند أبناء

ية ينطقون الضاد اجلنسية املاليزية واألمريك
 .المًا أو ًزايا داال أو
 عه ـومما يدعم ما شاهده الباحث ومس       
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وتلمسه ما وجد من جذور هلذه الظاهرة منذ 
من الطريف أن جند عند اجلاحظ القدم، ف

مالحظات قيمة عن أثر األساس اللغوي يف 
 نطق متعلمي العربية من الشعوب املفتوحة

م اخلراساني على "وكذلك إذا تكل عندما قال:
هذه الصفة فإنك تعرف من إعرابه وختري 

 (.83)ألفاظه يف خمرج كالمه"

 ،وإذا ما انتقلنا إىل صوت الضاد خاصة      
سيدعم الباحث وصعوبة نطقه عند األجنيب، ف

له  الرأي القائل بتحوله عند نطق األجنيب
 -املتقدمني واملتأخرين- اللغويني العرب بأقوال

اء بعض املستشرقني، وهذا كله ثم نتبعها بآر
على سبيل اإلبانة ال اإلحاطة، فمن املتقدمني 

"وأما الضاد الضعيفة فإنها  :السريايف الذي قال
من لغة قوم ليس يف لغتهم ضاد، فإذا 
احتاجوا إىل التكلم بها من العربية اعتاصت 

ومن اللغويني العرب املتأخرين  .(81)عليهم"
يظهر أن الضاد إبراهيم أنيس، فقد قال: "و

القدمية كانت عصية النطق على أهالي 
وأما  .(85)األقطار اليت فتحها العرب"

(Bergstrasser) ربجشرتاسراملستشرقون، ف

"القاضي" صارت يف اإلسبانية أن كلمةيرى 

alcaldeشرقـني أن املستـيف ح
(Kamus Lengkap)  يرى أن اإلندونيسيني

اللة، ضlalalatحيض،hailيقولون:

lohaى= ضح
ولعل وقوع األجنيب بهذا االضطراب        

يعود إىل عدة أسباب، منها اللغوية النطقي 
 وت،  ــوبة أداء هذا الصـصع تمثل يفـاليت ت

اختالف اللغتني يف خمارج األصوات، و"
يف التجمعات الصوتية، هما واختالف
يف مواضع النرب والتنغيم، هما واختالف
  .(81)"  العادات النطقيةيفهما واختالف
وهناك أسباب غري لغوية كاملشاكل        

، حنو: مشكلة التأقلم مع (89)االجتماعية
اجملتمع العربي، واملشاكل النفسية، حنو: آثار 

، حنو: (20)التعليم الصفي، واملشاكل الثقافية
 ،(28)فهم ثقافة أهل اللغة، واملشاكل الرتبوية

وإعداد ات حنو: اخلطط واملناهج واملقرر
 املعلم.
وخنلص يف نهاية هذا العرض املوجز        

: صوت الضاد صعب أوهلاإىل حقائق: 
األداء، وهذا السبب الرئيس الحنرافه عند 

: مل يتحول صوت الضاد ثانيهاالناطقني به. 
إىل صوت واحد بل إىل أصوات متعددة. 

: اختذ اللغويون اجتاهني يف معاجلة ثالثها
: متثل يف دراسة ألولامشكلة الضاد، 

اخلصائص النطقية للضاد، واالحنرافات اليت 
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: متثل والثانيتلحقه على ألسنة الناطقني. 
 يف حصر األلفاظ اليت تنطق بالضاد والظاء. 

 :مشكلة الدراسة

إن مشكلة الدراسة تكمن يف أن        
الناطقني للضاد من الناطقني بها والناطقني 

وتشوهات يف بغريها يعانون من حتوالت 
وهذا األمر  -كما ظهر يف املقدمة- نطقه

أدى إىل تقديم أداء قرائي وشفوي ال 
يتناسب مع معايري الفصاحة اللغوية، عالوة 
على التداخل الصوتي وتضاربه بني 
أصوات الوحدات الصوتية للغات األصلية 

 للناطقني من املتعلمني بغري العربية.
عالج  يف وقد وجد الباحث أن البحث      

عناية  مل يلَقالضاد املضطرب نطقيا صوت 
العرب واألجانب على كافية من الباحثني 

الرغم من حماوالت علماء العرب األوائل 
مجع األلفاظ اليت تنطق بالضاد املتمثلة يف 
دراسة اخلصائص النطقية لصوت ووالظاء، 
يف حدود  –فالباحث مل يعثر؛ الضادحرف 

خمتصة منفردة على دراسة  –ما اطلع عليه
ألهل اللغة  استفادت من املنجزات الغربية

حلول وآليات وتقنيات والنطق؛ لوضع 
 )مدرسي اللغة العربية للناطقني عالجية تفيد

 (، ومدرسي املدارسبغريها، وقارئي القرآن

 ،لضادليف عالجهم للمضطربني نطقيا 
 الطرائق بالرغم من وجود العديد من

ع إطار نظري اليت تسهم يف وض العالجية
 ساعد يف عالج هذا الصوت.ي

حتاول  وبذلك فإن هذه الدراسة       
 اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

ما أثر برنامج عالجي مقرتح يف  أوهلما:
حتسني نطق صوت حرف الضاد لدى 
املتعلمني من أبناء العربية ومن الناطقني 

 بغريها؟

هل خيتلف أثر الربنامج العالجي يف  ثانيهما:
حتسني أداء املتعلمني يف نطق صوت حرف 

)مدرسة األمري  الضاد باختالف فئاتهم
هاشم، ومركز الفرقان، ومركز اللغات/ 

 اجلامعة األردنية(؟

 :أهمية الدراسة

وتكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:        
: تعّد من أوائل الدراسات الصوتية أوال

اليت  -يف حدود علم الباحث-العالجية 
ص بالضاد، واليت استفادت من ختت

املنجزات الغربية الختصاصيي اللغة 
والنطق يف تأسيس برنامج عالجي لتقويم 
االضطرابات اليت تصيب صوت حرف 

: قد تتيح هذه الدراسة اجملال ثانياالضاد. 
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أمام املهتمني بهذا اجملال إلجراء املزيد من 
الدراسات على أصوات أخرى مضطربة 

 مني كاحلروف احللقية. نطقيا عند املتعل

 :حمددات الدراسة

مل يأخذ الباحث جنس املتعلم بعني  .8
 االعتبار عند اختيار عينة البحث.

. طبقت الدراسة على عينة من متعلمي 2
مدرسة األمري هاشم، ومركز الفرقان، 

 ومركز اللغات.

 :التعريفات اإلجرائية

املتعلمون الناطقون باللغة العربية        
هم املتعلمون الذين  قون بغريها:والناط

يتكلمون باللغة العربية باعتبارها لغة أّم 
هلم، وهم يف البحث متعلمومدرسة األمري 

 مركز الفرقان، واملتعلمون هاشم ومتعلمو
القادمون من دول خمتلفة ال تنطق باللغة 
 العربية لتعلمها، وهم يف البحث متعلمو

 مركز اللغات/ اجلامعة األردنية. 
هوخطة حمددة  الربنامج العالجي:       

تشمل جمموعة من التدريبات النطقية لتنمية 
 .األصوات املضطربة نطقيًا

هي عدم االضطرابات النطقية:        
نطق بعض األصوات اللغوية؛  القدرة على

 ألسباب معينة. تبعًا

هوالنظام املسؤول النظام الصوتي:        
املتمثل عن إنتاج األصوات الكالمية و

 ججبهاز النطق الذي يعمل على إنتا
 األصوات الكالمية على اختالف خمارجها.

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

:اإلطار النظري
  صوت الضاد بني األصالة واملعاصرة :أواًل

لقد وصف القدماء خمرج صوت        
أول من وصفه حني سيبويه الضاد، ويعد 

للسان وما يليها قال: "ومن بني أول حافة ا
ثم وضح ، (22)من األضراس خمرج الضاد"

"وخمرجها من  :بقوله ،قول سيبويه املربد
الشدق، فبعض الناس جتري له يف األمين، 

 .(23)وبعضهم جتري له يف األيسر"
غري أن الصورة السابقة لصوت الضاد        

مل تكن الوحيدة املسموعة عند العرب، إذ 
يف له مسموعة تطرق اللغويون إىل صورة 

هلجات العرب ال توصف بالفصاحة، وقد 
"إال أن الضاد حتدث عنها سيبويه بقوله: 

الضعيفة تتكلف من اجلانب األمين، وإن 
 شئت تكلفتها من اجلانب األيسر وهو

 .(21)"ألنها من حافة اللسان ؛أخف
 -وحديثًا قدميًا- وقد تعاور اللغويون       

  (25)ن غموضكالم سيبويه السابق ملا فيه م
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فقدميا جند ابن يعيش يذكر أن "الضاد 
عليهم،  اعتاصتالضعيفة من لغة قوم 

فقد  ،وأما حديثا .(26)فرمبا أخرجوها طاء"
ذهب غامن احلمد إىل أن هذا املصطلح صار 

صوت  يطلق بعد سيبويه على أكثر من
كان ظاء أحسب ما تؤول إليه الضاد، سواء 
 .(27)والثاء أوبني الضاد والظاء أوبني الضاد

ويظهر مما سبق أن النطق بالضاد قد        
 برجشرتاسرمّر بتحوالت متعددة جعلت 

(Bergstrasser) :ويغلب على ظين " يقول
أن النطق العتيق للضاد ال يوجد اآلن عند 
أحد من العرب، غري أن للضاد نطقا قريبا 
منه جدا عند أهل حضرموت، وهوكالالم 

لسيني كانوا ينطقون ويظهر أن األند املطبقة.
 اإلسبانالضاد مثل ذلك؛ ولذلك استبدهلا 

الكلمات املستعارة يف يف  LD بصوت
 .(21)..."لغتهم
وأما الضاد اليت ننطقها اآلن، فهي        

صوت أسناني لثوي انفجاري )شديد( 
جمهور مفخم، وآلية نطقه تكون بإلصاق 
مقدمة اللسان باألسنان العليا، إلصاقا مينع 

اهلواء اخلارج من الرئتني، كما ترتفع مرور 
اللهاة واجلزء اخللفي من سقف احللق؛ 
ليسد التجويف األنفي، مع تذبذب يف 
األوتار الصوتية وارتفاع يف مؤخرة اللسان 

قريبا حنوالطبق، ثم ينقشع هذا االنسداد 
 (.29)يندفع اهلواء احملبوس إىل اخلارجفجأة، ف

ن وعلى هذا فالضاد احلديثة ختتلف ع
الضاد القدمية كونها تعد املقابل املطبق 
املفخم لصوت الدال، فالضاد القدمية ليس 
خمرجها األسنان واللثة، بل حافة اللسان 

 أوجانبه، وهي صوت احتكاكي رخو.
ويرى الباحث أن الضاد القدمية هي        

كما  –صوت عربي ميت مهجور ال نسمعه 
ناء عند أحد من أب –قرر كثري من الدارسني 

اللغة العربية، وأن الضاد احلديثة هي 
الدارجة على ألسنة اجمليدين من أبناء اللغة 

اء القرآن، فاألوىل تعليم الضاد العربية وقّر
احلديثة املستعملة اآلن من تلك امليتة؛ لعدد 

 : (30)من األسباب
أن الضاد القدمية ال يقابلها شيء من  -

ن األصوات العربية واألجنبية، يف حني أ
الضاد احلديثة هي املقابل املطبق أواملفخم 
للدال، والدال صوت يكاد يكون مشرتكا 
يف أغلبها إن مل يكن يف كلها، فالدال صوت 

 .(38)ينطلق بالطريقة نفسها مع فارق بسيط

يف مثل قوله تعاىل  احلديثةن حكم الضاد أ -
أفضتم:جيب أن يعاد النظر  [891]البقرة
اإلدغام "م الطاء وأن حيمل على حك ،فيه
لٌّ ــرتاح حـذا االقـويف ه ،(32)"اقصـالن
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لالضطراب بني منظومة اإلدغام والضاد 
 القدمية.

ينطقون  -اليوم-أن جلَّ قراء القرآن  -
صوت حرف الضاد بالضاد احلديثة ال الضاد 
القدمية املماتة، ألن النطق احلديث للضاد يف 

احية القرآن الكريم ما زال جيعلنا منيز من ن
 ". [7]الفاحتة:الضالنيو "الظالني" املعنى بني
على أن أهل التالوة والتجويد كالداني  عالوة

والقرطيب مل يغلطوا من يقرأ مثال "الضالني" 
بالضاد الضعيفة، ولكنهم غلطوا من 

ألن إخراجها ظاء " "الظالني" بقوهلم: يقرأ
 .(33)"تبديل

مصدر صعوبات نطق صوت احلرف  :ثانيًا

 :د يف ضوء الدراسات املعاصرةالضا

إن صعوبة نطق صوت حرف الضاد       
تكمن يف كونه من األصوات اليت ترتبط يف 
ميكانيكية نطقها مبنطقة احللق، وهذه املنطقة 
يف الغالب غري نشطة يف كثري من لغات 

وهذا سبََّب غياَب النموذج الذهين  ،(31)العامل
الذي يقيس عليه متعلم اللغة إدراكه 

وعالوة على ما سبق،  .ألصوات اجلديدةل
فإن منطقة احللق تعد من املناطق املعقدة 

، وإن ميكانيكية ترك العضالت عضويًا
املشرتكة تزامنيا يف إنتاج هذه الصوامت مركبة 

للغاية، وهذان األمرين جعال من نطقها أمرا 
صعبا على الناطقني باللغة العربية والناطقني 

 .(35)بغريها
اء على ما سبق، فإن موضع النطق وبن      

لصوت الضاد القدمية ال يوجد له نظري 
بالعربية وال بغريها، ولعل هذا األمر شكل 

معضلة كربى عند الناطقني  -منذ القدم -
بالعربية وبغريها لعدم وجود التصور 
الذهين عند الناطق أواملتعلم، يف حني أن 
 -املوضع النطقي لصوت الضاد احلديثة 

ال يشكل معضلة عند  -األسناني اللثوي
غالبية متعلمي اللغة العربية من العرب 
واألجانب؛ ألنهم ينتجون نظريه املرقق 

 )الدال( بوضوح.
ج صوت وأما فيما خيتص مبيكانيكية إنتا       

غري  -امليتة-الضاد، فصوت الضاد القدمية 
مستعمل عند أحد من العرب، وكل ما منلكه 

-انيكية إنتاجه يفهوتوصيف سيبويه مليك
كما ظهر سابقا، إال أن اإلنتاجية  -الكتاب

امليكانيكية لصوت الضاد احلديثة سبق أن 
النطق عند  تصورها اللغويون واختصاصيو

اجمليدين يف نطق األصوات وقراء القرآن 
الكريم يف الوقت احلاضر، فقد توصل 

دانلوف( باستخدام جهاز الباحثان )علي و
سينية إىل أن اللسان التصوير باألشعة ال
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ينسحب عند إنتاج صوت الضاد احلديث إىل 
الوراء باجتاه أعلى احللق القريب من أقصى 
الفم مما يؤدي إىل تشكيل تضييق واضح يف 

 .(36)الفموية –املنطقة املسماه باملنطقة احللقية
وعالوة على ما سبق، فإن التحرك       

املركب املاثل يف إنتاج صوت الضاد سبٌب 
 صعوبة نطقه، إذ ينتج بتقدم طرف يف

اللسان باجتاه النطق اللثوي األسناني، 
ويتزامن ذلك مع رجوع جسم اللسان 
وجذره باجتاه جدار احللق اخللفي وتشكيل 

من درجة ( 37)تضييقات شديدة تكاد تقرتب
الغلق على امتداد املنطقة، كما حيدث 
ارتفاع بسيط يف احلنجرة وتقلص يف جدار 

قعر يف اللسان، وهذا التقعر البلعوم وت
يكون بسبب حدوث ارتفاع يف مؤخر 

 .(31)اللسان باجتاه الطبق 
طرائق أخصائي اللغة والنطق يف عالج  ً:ثالثا

 :االضطرابات الصوتية

إن استعراض تاريخ تعليم اللغات         
وحتليل اخللفيات النظرية اليت تستند إليها 

دنا إىل املداخل املختلفة لتعليم اللغة يقو
 :(39)مدرستني رئيسيتني

وتعتمد هذه  أوال: املدرسة التجريبية:
التقليد واحملاكاة : مثل طرائقاملدرسة على 

 . وطريقة التدريبات النمطية

وتسعى هذه املدرسة  ثانيا: املدرسة النظرية:
. والرتمجة النحوم يكتعل ،م اللغةيإىل تعل
 الطرائق يف كلتا املدرستنيأهم هذه من ولعل 

 ،Traditional Approach الطريقة التقليدية
وهذه الطريقة "تشكل األساس لعدد من 

عالوة على  ،(10)التدريب احلركي" طرائق
أنها الطريقة اليت يفضلها اختصاصيواللغة 
والنطق يف مراكز التدريب واألطباء يف 

 .(18)املستشفيات
وتعتمد هذه الطريقة على ما يسمى       
 Deepالعالج التدريب العميق يفب

Training ، ويقصد به التدريب على صوت
واحد أوعدد قليل من األصوات، إذ يبدأ 
بالعمل على تأسيس إنتاج الصوت منعزال، 

 ســأسيـالت مىـسـة تـمرحلـذه الــوه
Establishment ، ثم ينتقل إىل املرحلة
 ،Generalizationالتعميم الثانية اليت تسمى 

نتاج الصوت إم ويقصد بهذه املرحلة تعمي
املطلوب يف السياقات اللغوية واملواقف 

وينتهي بالعمل على استمرار إنتاج  .املتباينة
الصوت بشكل سليم يف السياقات املتنوعة، 

Carryover اإلدامةوهذه تسمى مرحلة 
(12). 

جنبا إىل جنب مع تطبق هذه املراحل وس
وصوال للغاية املنشودة، تعليم اللغات  طرائق
 معية ـيقة املباشرة، والطريقة السالطر)وهي 
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 .(13)(الشفوية، والطريقة التواصلية

مرحلة التأسيس :املرحلة األوىل

تسعى هذه املرحلة إىل جعل        
املضطرب نطقيا يدرك موضع نطق الصوت 
وخصائصه املميزة والبدء بإنتاجه على 
املستوى النطقي، وجيب يف هذه املرحلة 

ا عن سياقه الرتكيز على الصوت منفرد
ولعل هذا االنفراد يتيح  ،(11)الصوتي

تأثري األصوات  قصاءإللمضطرب نطقيا 
 ،األخرى على مستوى الكلمة واجلملة
عالوة على املساهمة يف زيادة الرتكيز يف 

 خصائص الصوت املراد عالجه.
وقد اختلف يف هذه املرحلة حول        

درسه منفردا أم ن كيفية دراسة الصوت أن
( McDonald) فماكدونالد ؟عيف مقط
على دراسة املقطع يف التدريب على  حّث

أن التدريب يف حني رأى غريه ( 15)الصوت 
ألنها أقل  جيب أن يشرع باألصوات املفردة؛

 ويرى الباحث .(16)وحدات اإلنتاج تعقيدًا
 مثلاألالطريق  هوأن الدمج بني الرأيني 

 :العديد من التقنيات وهلذه املرحلة

 احملاكاة والتمثيل :األوىلالتقنية 
 كل من برينثال وبانكسون  لقد حتدث        

(W. Bankson and John E.Bernthal)  عن

فقررا أنها تسهم يف متكني  ،هذه التقنية
املتعلم من الربط بني السمات النطقية 
اخلاصة بالصوت على مستوى التمييز 
السمعي ومستوى اإلنتاج احلركي، عالوة 

وصيا مبحاولة استثارة على أنهما أ
االستجابات احلركية عن طريق احملاكاة من 
خالل تقديم النماذج السمعية ثم يطلب من 
املتعلم أن يراقب فم املعلم ويستمع 
للصوت الذي ينطقه ثم يطلب إليه أن يعيد 

الصوت عالج وميكن  السلوك املستهدف.
 بطريقتني:  بتقنية احملاكاة
 .ت منعزاًلعالج الصو: الطريقة األوىل

عالج الصوت يف مقاطع  والطريقة الثانية:
 .(17)صوتية

يصار إىل التموضع النطقي:  :التقنية الثانية
هذه التقنية إذا مل تثمر تقنية احملاكاة عن تطور 

طمأن إىل طبيعة مل ُي يف نطق الصوت، أو
ويف هذه  .سابقاالنتائج اليت توصل إليها 

علم على التقنية يشرع املعلم مبساعدة املت
وضع أجزاء النطق اخلاصة بالصوت يف 
املكان املالئم له، عالوة على أنها تتضمن" 
 شرح كيفية إنتاج األصوات وتوصيفه.
فالشروحات الشفوية املقدمة للمتعلم تتضمن 

قا  ـوت والنـطق الصـلن يًاـحرك فًاـوص
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الصحيحة ألماكن التقاء أعضاء النطق اليت 
 .(11)تهدف"نتاج الصوت املسإتشرتك يف 

وهي  أخرى،وهذه التقنية ترتبط بتقنية       
استخدام متارين عضالت الفم؛ ألنها عبارة 
عن حركات عضلية متهد للعالج، ويكمن 
هذا االرتبا  يف أن التقنية األوىل تهدف إىل 
تسهيل نطق الصوت املستهدف، والتقنية 
الثانية توجه حركة اللسان واألسنان 

 .ستهدفلتقرتب من الصوت امل
ومن اللزام على املعلم يف هاتني        

التقنيتني أن يركز على االضطراب النطقي 
صوت من خالل الالذي حيدث عند نطق 

بيان الفروق بني خمارج األصوات املتعاقبة 
وصفاتها اليت يستعملها املتعلم وما يتوجب 

بصورة  الصوت املستهدفعليه إلنتاج 
 وبانكسونفصيحة، ويف هذا يقول برينثال 

(W. Bankson and John E. Bernthal): 
قد يكون من املفيد، تبعا لعمر املتعلم أن "

ويصف الفرق بني  االختصاصيحيلل 
واإلنتاج املستهدف، ويفضل  طأاإلنتاج اخل

معاجلوالنطق أحيانا استخدام صور 
 .(19)أورسومات تبني مكان أعضاء النطق

 :املقاربة التدرجيية :التقنية الثالثة

Successive Approximation: 
  تقرتب هذه التقنية يف كثري من جوانبها       

مع طريقة التموضع النطقي اليت تطرقنا هلا 
آنفا، و"تتضمن تشكيل صوت جديد من 
صوت موجود يف خمزون املريض ويستطيع 

و"تسمى طريقة  (50)أن ينتجه بشكل سليم" 
ة" التعليم اليت تستخدم املقاربة التدرجيي

وتتمثل اخلطوة األوىل  .Shaping لتشكيل"ا
يف التشكيل يف اكتشاف استجابة أولية 
يستطيع املتعلم إنتاجها، وتكون مرتبطة 

ويتمثل أحد اإلجراءات  باهلدف النهائي.
الشائعة للبدء باستخدام هذه الطريقة يف 
تعديل األصوات اللغوية األخرى املوجودة 

دريب وتتابع خطوات الت أصال عند املريض.
 بنجاح عرب سلسلة من اخلطوات املتدرجة أو
اب املقاربات، حبيث تؤدي كل منها إىل االقرت

 .(58)التدرجيي من السلوك املستهدف"
وتكشف هذه الطريقة اإلنتاج احلركي        

اخلاص بصوت ما بشكل ملحوظ، وذلك 
من خالل الرتكيز على النقا  األساسية 

 ُعتموضك اليت تسهم يف إنتاج الصوت
 .اللسان واألسنان يف الفم

وبناء على هذه التقنية يقوم املعلم       
يف بداية قريبة التموضع  بوضع األصوات

 قصرياملقطع الصوتي ثم يتبعهما بصائت 
هنا  -وجيب  بالصوت املستهدف،ثم يتبعها 

اختيار الصائت القصري بدقة ، فمثال عند 
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 يارـاختب ـعالج صوت الضاد جي
صائت أمامي  هسرة"؛ ألنكالائت "ـالص

مرتفع يتحرك فيه طرف اللسان باجتاه 
إنتاج هذا آلية ومقدمة الفم قريبا من اللثة، 

، وهذا صوت الضادشبيه بآلية الصائت 
األمر يشكل تقاربا موضعيا يف املقطع، 
فيسهل على املتعلم الرتكيز على املنطقة 

يف الضمة اليت  غري موجوداألمامية، وهذا 
.(52)ا الشفتنيستعمل فيهي

 مرحلة التعميم  :املرحلة الثانية

Generalization:

 ينتقل املعلم إىل هذه املرحلة بعد أن       
نتاج احلركي تأكد أن املتعلم قد أتقن اإل

للصوت املستهدف منعزال ويف السياقات 
الصوتية ذات املقطع الواحد، ويكمن 
اهلدف يف هذه املرحلة إىل نقل السلوك 

 لصوت من مستوى حمدوداحلركي ل
إىل مستوى  )االنعزال، واملقطع الواحد(

وبعبارة  أكثر اتساعا يف االستخدام اللغوي.
أخرى: إن املعلم يف مرحلة التأسيس يشرع 
يف تدريب املتعلم على إنتاج الصوت يف 
أشكال متعددة: إنتاج الصوت يف بداية 

وإنتاج الصوت  املقطع ووسطه وآخره.
وهلذه  .(53)...ة وطويلةجبوار صوائت قصري

 املرحلة تقنيتان:

  :التعميم اللغوي :التقنية األوىل
يلجأ املعلم يف هذه التقنية إىل العديد و       

 :وهيمن اإلجراءات، 

تعميم املقطع :جراء األولاإل
(51) 

يهدف هذا اإلجراء إىل متكني املتعلم من      
إنتاج صوت ما يف مواضع نطقية متنوعة يف 

، وتكمن الفائدة ال معنى هلاصوتية مقاطع 
يف ذلك بتقديم بيئات صوتية تساعد على 
تقديم تصور ذهين تطبيقي إلنتاج الكالم 
املتواصل واألكثر صعوبة مما وجد يف مرحلة 

وعادة ما يستخدم يف هذا اإلجراء  التأسيس.
مقاطع ذات أصوات تسهل من تعميم نطق 
الصوت عن طريق اختيار فكرة العناقيد 

 لصامتية اليت تدرب عليها املتعلم يف مرحلةا
التأسيس وجيعلها قاعدة لالنتقال إىل عناقيد 

 .(55)صامتية أكثر تعقيدًا

تعميم الكلمة :اإلجراء الثاني
(56):

هذا اإلجراء على النتائج  ويعول      
اإلجيابية اليت حققها املتعلم يف اإلجراء 

طق نبالسابق واملرحلة السابقة، فاملتعلم بدأ 
نطقا فصيحا، وكخطوة  الصوت املستهدف

الحقة ينتقل املعلم إىل فرض مفردات ذات 
معان ودالالت لغوية، وهذا األمر حيفز 

ألنه حيس بإجيابية املرحلة السابقة  ؛املتعلم
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وبقدرته على التفاعل مع اآلخرين، ولذلك 
فإنه ينصح باختيار الكلمات الشائعة اليت 

ن اللزام وم .(57)يستخدما بشكل مكرور
على املتعلم أن خيتار املفردات وفق معايري 
حمددة، ومن أهمها: شيوع الكلمة يف الواقع 

اختيار كلمات سهلة اإلنتاج واللغوي، 
Keywords
التدرج يف الكلمات من و ،(51)

إىل كلمة مبقطع واحد إىل كلمة مبقطعني، ثم 
 .(59)كلمة يكرر فيها الصوت...

 :ةتعميم اجلمل :اإلجراء الثالث

يبدأ املعلم بهذا اإلجراء بعدما خلص        
الصوت  نتاجإإىل أن املتعلم متمكن من 

املطلوب يف كلمات ذات سياقات متنوعة، 
وميكن أن ينتقل بعدها الستخدام هذه 

 الصعوبةالكلمات يف تراكيب متدرجة يف 
ومن اللزام على املعلم أن خيتار بدقة  ،(60)

 ملستهدف.اجلمل اليت تتضمن هذا الصوت ا
وتتأتى هذه الدقة من خالل االحتكام إىل 

الرتكيز على مجل قصرية  أوال:عدة معايري: 
 ثانيا: ثم مجل متوسطة ثم مجل طويلة.

الرتكيز على اجلملة اليت تتضمن كلمة 
واحدة حتتوي الصوت املستهدف ثم 

الرتكيز على مجلة  ثالثا: كلمتني ثم ثالثة.
تهدف تتضمن كلمة تنتهي بالصوت املس

والكلمة اليت بعدها تبدأ بصوت بعيد 
املخرج ثم مجلة تتضمن كلمة تنتهي 
بالصوت املستهدف والكلمة اليت بعدها 

 .تبدأ بصوت قريب املخرج

تعميم احملادثة والكالم  :الرابع ءاإلجرا

:التلقائي
لقد جاء هذا اإلجراء نتاجا لإلجراءات        

لغة يف يركز على استعمال الإذ إنه السابقة، 
التواصل القائم على احلوار واحملادثة والكالم 

، Spontaneous Speech التلقائي اليومي
وتكون وظيفة املعلم يف هذا اإلجراء متابعة 

، فإذا حقق ةكالم املتعلم وتصحيحه مباشر
يكون قد  %90-%10 نتائج سليمة بنسبة

وللمعلم يف هذا اإلجراء  .(68)حقق املراد 
التحدث  ت واألنشطة حنو:العديد من التقنيا

عن اخلطط املستقبلية، وحماولة احلصول على 
واحلديث عن التجارب  ،(62)معلومات
 وعمل حوار غري رمسي... ،(63)الشخصية

 .(61)أخل

 :التعميم املوقفي :التقنية الثانية

خروج املتعلم من الدائرة  يقصد بهذا       
الضيقة اليت كان يدور يف فلكها، ويصري يف 

 ينبغيوبعبارة أخرى:  أكثر اتساعا. دائرة
على املتعلم أن ينفك من التعلم والتعليم 
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داخل الغرفة التعليمية، وخيرج خارجها، 
  وللوصول إىل ذلك ال بد من تطبيق أمرين:

نتاج الصوت السليم إتعميم استخدام  أوهلما:
يف بيئات تكون أكثر حياتية من الغرفة 

  .(65)العبالتعليمية كالبيت واألسواق وامل
تعميم شرحية األشخاص الذين  ثانيهما:

أن ختتار يتحدث معهم املتعلم، ويفضل هنا 
ويقع يف هذه  .(66)هذه الفئة بعناية دقيقة

املرحلة جهد عظيم على كاهل املعلم 
 أثناء واملتعلم، فاملعلم جيب أن يتابع املتعلم

علم توامل ،(67)تعليمه يف املعهد أوخارج املعهد
 .(61)ب نطقه يف مجيع املواقفجيب أن يراق

 :اإلدامة :املرحلة الثالثة

إن هذه املرحلة هي آخر مراحل        
، ففي املستهدفصوت لالعالج الصوتي ل

 عالجيًا مرحلتني خاض املتعلم برناجمًاأول 
، وعلى هذا فاملتعلم أصبح الصوتإلنتاج 
، وتأتي هذه املرحلة سليمًا إنتاجًاه ينتج

ن االستمرار بإنتاج لتمكني املتعلم م
الصوت بالكفاية نفسها اليت وصل إليها 
   مبرحلة التعميم يف احملادثة والكالم التلقائي.

ال بد من فرتة زمانية حمددة حيددها  أي
املعلم يتابع فيها املتعلم كي يثبت أداؤه وال 

 عفويًا نطقيًا يرتاجع، ويصبح إنتاجه سلوكًا

ومن  .(69)وأوتوماتيكيا يؤديه دون عناية
اللزام على املعلم يف هذه املرحلة أن يسعى 
إىل تقليل عدد اللقاءات بينه وبني املتعلم 
بشكل تدرجيي، حيث يقوم على إعداد 
خطة تكون يف نسختني: نسخة للمعلم، 
ونسخة للمتعلم، وتطبق هذه اخلطة بدقة 

  .متناهية

 :الدراسات السابقة

تقسم الدراسات السابقة يف هذه        
راسة قسمني: دراسات اختصت قضية الد

 :(70)الضاد يف اللغة العربية، وأهمها
"مشكلة الضاد العربية  :دراسة األوىلال

الضاد والظاء" للدكتور رمضان وتراث 
 :التوابعبد
قد تناول الباحث يف دراسته و       

االحنرافات النطقية الناجتة عن أبناء اللغة 
لقديم العربية أنفسهم يف الرتاث العربي ا

ويف الوقت احلاضر، ثم عرج على املصادر 
  .اليت قامت بإحصاء تراث الضاد والظاء

"قضية الضاد يف العربية"  :الدراسة الثانية
  :للدكتور غامن احلمد

لقد تناول الباحث يف هذه الدراسة قضية       
الضاد يف مبحثني: املبحث األول: قضية 

بحث الضاد يف الرتاث العربي القديم. وامل
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الثاني: قضية الضاد يف الوقت احلاضر، وقد 
تطرق فيهما إىل خمرج صوت الضاد وصفاته، 
وعالقته بغريه من األصوات، واالحنرافات 

آراء علماء التجويد والنطقية املصاحبة لنطقه، 
 يف خمرجه وصفاته.
"الضاد بني الشفاهية  :الدراسة الثالثة

  :والكتابية" للدكتور إبراهيم الشمسان
وقد قام البحث على عدة دعاٍو، هي:        

تفرد الضاد بالعربية، وخمرج صوت الضاد، 
واملعاقبة بني الضاد والظاء، وحتول صوت 
حرف الضاد إىل أصوات أخرى، ورسم 

 الضاد.
وهناك الدراسات اليت اختصت        

بعالج االضطرابات الصوتية والنطقية، 
 ومن أهمها: 

 (78)كسون وبرينأوهلما: دراسة با       

Bakson & Byrne،  وقد اخترب فيها برنامج
لغوي قائم على معاجلة االضطرابات 
الصوتية والنطقية، ومقارنتهم مع األطفال 
العاديني، واستخدم الباحثان فيها أسلوب 
النمذجة وحماكة اللغة املنطوقة من قبل الكبار، 
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف 

 العالجي. تصميم الربنامج
 (72)ثانيهما: دراسة ايفانس وجريي       

Evans & Gray وقد هدفت إىل التعرف ،

، (S,I) على قدرة األطفال على نطق حريف
وتوصلت إىل أن األطفال ال ميتلكون مهارة 
السيطرة على هذين الصوتني، وقد أفادت 
هذه الدراسة الباحث يف حتديد بعض معامل 

 ة لصوت الضاد.الربامج العالجية املناسب
وبالرغم من أهمية هذه الدراسات        

بشقها األول من خالل احلديث عن 
االضطرابات النطقية يف صوت حرف 
الضاد وخصائصه النطقية ، وبشقها الثاني 
من خالل احلديث عن عالج االضطرابات 
النطقية عند األطفال إال أنها مل تقدم برامج 

ة اليت عالجية تعاجل االضطرابات النطقي
حتدث عن نطق صوت حرف الضاد، وهذا 
 ما يضفي إىل هذه الدراسة اجلدة واألصالة.

 :الطريقة واإلجراءات

 نتناول يف هذا القسم ما يلي:        
أجريت الدراسة على : أوال: جمتمع الدراسة

يف  جمتمع يشمل املتعلمني الناطقني بالعربية
)مدرسة األمري هاشم ومركز الفرقان( 

لمني الناطقني بغري العربية يف )مركز واملتع
 اللغات/اجلامعة األردنية(. 

 (36ن )ــتكون مـت :ا: عينة الدراسةـثاني
، وقد بشكل عشوائي، اختريوا متعلمًا

 ة ـة جتريبيــجموعـسمني: مـقسموا إىل قـان
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 وجمموعة ضابطة بالتساوي. 
ولإلجابة عن  ثالثا: أدوات الدراسة:       

حول فاعلية الربنامج  أسئلة الدراسة
العالجي املقرتح يف حتسني نطق صوت 

 حرف الضاد، عدت األداة اآلتية:

 :االختبار التحصيلي
يهدف هذا االختبار إىل قياس حتصيل        

املتعلمني يف نطق صوت حرف الضاد، 
 والكشف عن اضطراب نطقه.

يتكون هذا االختبار من  وصف االختبار: -
الضاد يف مواقع  تتضمن صوت (73)كلمة 30

الكلمة الثالث )البداية والوسط والنهاية(. 
وقد طلب من كل متعلم أن ينطق الكلمات 
كلها، ووزعت العالمات حسب عدد 
االستجابات املطلوبة من املتعلم. وقد بين 
االختبار لقياس مدى حتقيق املتعلمني نطق 
صوت حرف الضاد منعزال، ونطقه يف مقطع 

طقه يف كلمة سواء صوتي قصري وطويل، ون
 يف بدايتها أووسطها أونهايتها، ونطقه يف مجلة. 

استند الباحث يف صياغة  صدق االختبار: -
اختباره على اختبارات سبق صياغتها عند 
الباحثني األجانب والعرب، وهذا دليل على 

ثم عرض االختبار .(71)صدق حمتوى االختبار
على عدد من املختصني يف هذا اجملال يف 

معة األردنية، وجامعة البلقاء، واجلامعة اجلا
األملانية األردنية لتقييمه، وقد أخذ 

مبالحظاتهم وأجرى التعديل الالزم. 
لقد حسب معامل  معامل ثبات االختبار: -

الثبات عن طريق إعادة تطبيق االختبار 
بفاصل زمين قدره عشرة أيام، وطبق 
االختبار على عشرة متعلمني من الذين 

يف نطق الضاد من غري أفراد  يضطربون
وقد أعيد االختبار، ثم  ،(75)الدراسة

استخرجت معامالت االرتبا  ومستوى 
داللتها لالختبار، وقد بلغ معامل االرتبا  

(، وهذا املعامل ذوداللة إحصائية 04115)
(.0408عند مستوى )

بعد أن قسم االختبار  تصحيح االختبار: -
ات بواقع إىل ثالثني فقرة، وزعت العالم

عالمة واحدة لكل فقرة، ثم مجعت عالمات 
الفقرات الثالثني للحصول على العالمة 

( على االختبار.30الكلية من اجملموع البالغ )

 :الربنامج العالجي :ًرابعا
 املقرتح العالجيالربامج يقوم هذا        

 املتعلمنيالضعف لدى  على نقا 
 . عالجهاعمل على ثم ي هامواطنو

 :ومصدرهناء الربنامج ب أسس
 ظري اخلاص ـعلى األساس الن االعتماد -
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ملنجزات اختصاصيي اللغة والنطق 
 األجانب يف عالج االضطرابات  النطقية. 

االستفادة من الدراسات واألحباث العلمية  -
تعليم اللغات  طرائق حتدثت عن اليت
 وية"،ـالشفعية "ـمباشرة، والسمـال) هي:و

 .(والتواصلية
على بعض الدراسات اليت  طالعاال -

أنشأت اختبارات النطق اليت تكشف 
 االضطرابات النطقية.

 :الربنامج أهداف
اهلدف العام للربنامج احلالي يف  حتدد      
املتعلمني لدى  النطقية هاراتامل حتسني

الناطقني باللغة العربية والناطقني بغريها 
  لكي ينطق صوت حرف الضاد نطقا فصيحا.

 :اليت يقوم عليها الربنامج اضاتاالفرت
قدرات  ونميتلكإن األشخاص : أواًل       
 بنسب متفاوتة. نطقية
خيتلفون يف قدراتهم  املتعلمني: إن ثانيًا       
قدم املنهج يأن  املعلمن على أو ،همتوميوال

مع  تتناسبلدراسي بقوالب اأواحملتوى 
 امليوالت. هذه القدرات و

 :يق الربنامجالزمنية لتطب املدة
، مدة لقاء  (86الربنامج من ) يتكون       

لقاء أول  صوُخّص ،واحدة ساعةكل لقاء 

متهيدا لتطبيق الربنامج من خالل تهيئة 
وآلية  ،وشرح الربنامج هلم ،املتعلمني

 (.8كما هويف اجلدول) ،التدريس فيه
 البناء الزمين للربنامج العالجي( 8)اجلدول 

 اجللسة جراءالتقنية/اإل املرحلة
 8 التعريف بالربنامج التمهيد
 2 احملاكاة والتمثيل التأسيس

 2 التموضع النطقي
 8 املقاربة التدرجيية

 1 التعميم اللغوي التعميم
 2 التعميم املوقفي

 1 خطة اإلدامة اإلدامة
 لقاء 86  اجملموع

 

 :الربنامج تقويم
عرض العالجي بناء الربنامج  بعد       
ني صخصتاحملكمني امل منلى جمموعه ع

الصوتيات  مبوضوع الدراسة من ختصص
من حيث: لتقويم الربنامج واللغة والنطق؛ 

منجزات إىل  التعليميمدى استناد الربنامج 
مناسبة  مدىو أخصائي اللغة والنطق،

التسلسل الوارد يف الربنامج ووضوحه 
حتقيق الربنامج لألهداف  مدىو تنظيمه.و

مناسبة املدة  مدىو .املنشودة التعليمية
الزمنية لتطبيق الربنامج وتوزيعها على 

ومدى سهولة املقاطع والكلمات  اجللسات.
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احملكمون  أورد وقد. على املتعلمني واجلمل
العالجية  التدريباتاختصت بمالحظات 

 أخذ وقدونوعية بعض الكلمات واجلمل، 
الربنامج عدل وبتلكم املالحظات الباحث 

 . ليهاعبناًء 

 :إجراءات الدراسة :خامسا

ُحِصل على املوافقات الرمسية من  .8
 ،ومركز الفرقان ،مدرسة األمري هاشم

 ومركز اللغات يف اجلامعة األردنية.

 (30)ُحددت عينة الدراسة املكونة من  .2
متعلما، ثم وزعوا بطريقة عشوائية إىل 

 اجملموعتني.

ق االلتقاء مع أفراد اجملموعتني وتطبي .3
االختبار التحصيلي القبلي يف نطق 

 صوت حرف الضاد.

احلصول على نتائج املتعلمني يف كلتا  .1
 اجملموعتني.

االلتقاء مع أفراد اجملموعة التجريبية  .5
وتوضيح الربنامج العالجي وأهميته 

 وأهدافه ومدته الزمنية.

البدء بتطبيق الربنامج العالجي على  .6
خالل الفرتة اجملموعة التجريبية، وذلك 

م إىل 5/80/2082) الواقعة بني
 (.8يف اجلدول) م( كماهو5/8/2083

احلرص على تدريب اجملموعة الضابطة   .7
من قبل املعلمني أنفسهم باألسلوب 

 املعتاد وفق جدول زمين.

 يف نهاية التطبيق طبق االختبار التحصيلي .1
على أفراد اجملموعتني التجريبية 

 والضابطة.

التحليالت اإلحصائية املناسبة، إجراء   .9
 وتفسري نتائجها يف ضوء أسئلة الدراسة. 

 :واملعاجلة اإلحصائية التصميم :سادسا

أسئلة الدراسة يف التعرف  عن لإلجابة       
أثر الربنامج العالجي يف حتسن على 

مستوى املتعلم يف نطق صوت حرف الضاد 
 هي: الدراسةكانت متغريات 

 :متغريات الدراسة

املتغري املستقل: هوبرنامج عالجي       
للمضطربني نطقيا يف صوت حرف الضاد 
لتحسني نطقهم. واملتغري التابع: نطق 

 صوت حرف الضاد.

 :اإلحصائي التصميم

  ـهشب الدراساتهذه الدراسة من  تعد       
وآخر  بليالتجريبية جملموعتني باختبار ق

ية التالي: التجريبوذلك وفق النموذج  ،بعدي
 والضابطة ( O  ×O)اليت تعرضت للربنامج 
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  (.O ×O) اليت مل تتعرض للربنامج
املتوسطات احلسابية  تاستخرج وقد       

اجملموعتني  أفرادألداء واالحنرافات املعيارية 
التجريبية والضابطة على االختبارات 

الفروق  داللة، وللتأكد من مدى التحصيلية
 (. t-testر )استخدم الباحث اختبا إحصائيا

 :نتائج الدراسة ومناقشها

هذه الدراسة إىل تطوير  هدفتلقد        
ملشكلة نطق صوت حرف  عالجيبرنامج 
املهارات يف حتسني  هأثر واختبارالضاد، 

النطقية عند فئات الدراسة الثالث، 
على  اإلجابةحاولت الدراسة  وبالتحديد

 :السؤالني اآلتيني
نامج عالجي يف أوهلما: ما أثر بر       

حتسني نطق الضاد لدى املتعلمني من أبناء 
 العربية ومن الناطقني بغريها؟ 

ثانيهما: هل ختتلف متوسطات        
درجات املتعلمني املشاركني يف الربنامج 
 العالجي باختالف الفئة اليت ينتمون إليها؟ 

 نتائج السؤال األول :أواًل

 رجتـلإلجابة عن هذا السؤال استخ       
 
 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
لعالمات املتعلمني على االختبار التحصيلي 
القبلي والبعدي للمجموعتني الضابطة 
والتجريبية، وأجري حتليل إحصائي اختبار 

(t- test)، ( يظهر املتوسطات 2واجلدول )
احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبار 

 .(t- test) رالقبلي ونتائج اختبا

( t- test)اختبارمن خالل نتائج  يتضحو       
فروق ذات داللة  ( عدم وجود2) يف اجلدول
فقد  (،α≤0405)عند مستوى  إحصائية
ؤكده يوهذا ما  (t( )-04308ة )بلغت قيم
متوسطات أداء  بنيالواضح  التقارب
يف اجملموعة التجريبية واجملموعة  املتعلمني
حيث بلغ املتوسط احلسابي ، الضابطة

يف االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 
 للمجموعةبينما بلغ املتوسط (، 847)

 (.841يف االختبار القبلي ) الضابطة

( فيظهر املتوسطات 3وأما اجلدول )       
احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبار 
التحصيلي البعدي لكلتا اجملموعتني ونتائج 

 (.t- test)اختبار 
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 (2)اجلدول 
:(t-testاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبار القبلي لكلتا اجملموعتني ونتيجة اختبار)

 حجم اجملموعة
 العينة

 املتوسط
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

 درجة (tقيمة )
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 04767 81 -04308 2 8413 81 الضابطة
 8496 8472 81 جتريبية

         

 (3)اجلدول 
 (t-testاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبار البعدي لكلتا اجملموعتني ونتيجة اختبار)

 حجم اجملموعة
 العينة

 املتوسط
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

 درجة (tقيمة )
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 0400 87 204208 2423 341 81 الضابطة
 1456 81433 81 جتريبية

يف (  t-testاختبار)من خالل  يتضحو       
د فروق ذات داللة ووج( 3) اجلدول
تعزى ( α ≤ 0405)عند مستوى  إحصائية

( tة )فقد بلغت قيم ،للربنامج التعليمي
وهي ذات داللة إحصائية عند  (،204208)

يعين أن الربنامج  وهذا (،α≤0405) مستوى
يف عالج ثر أي املقرتح كان له التعليم

االضطرابات النطقية يف صوت الضاد لدى 
بشكل ملحوظ، وهذا  التجريبيةأفراد اجملموعة 

متوسطات  بنيما تؤكده الفروق الواضحة 
يف اجملموعة التجريبية واجملموعة  املتعلمنيأداء 

حيث بلغ  التجريبيةالضابطة لصاحل اجملموعة 
يف التجريبية املتوسط احلسابي للمجموعة 

( ثم ارتفع يف االختبار 847االختبار القبلي )

بينما بلغ املتوسط ( 81البعدي إىل )
 يف االختبار القبلي الضابطة للمجموعة

( 3) ( ثم ارتفع يف االختبار البعدي إىل841)
 كما تظهره املتوسطات احلسابية يف اجلدول

(2،3.) 
 :نتائج السؤال الثاني :ثانيا

ة عن هذا السؤال استخرجت ولإلجاب       
ية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار

 الثالثلعالمات املتعلمني وفق الفئات 
)متعلمي املدرسة ومتعلمي املركز القرآني 
ومتعلمي مركز اللغات( يف اجملموعة 

لك ـر تـظهـ( ي1) دولـية، واجلـالتجريب
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف االختبار التحصيلي البعدي للمجموعة  (1)ول اجلد
 (ومتعلمي مركز اللغات ،ومتعلمي املركز القرآني ،التجريبية يف الفئات الثالث )متعلمي املدرسة

 العدد االحنراف املعياري املتوسط احلسابي الفئة

 6 2486 86466 املدرسة متعلمو
 6 2422 23413 املركز القرآني متعلمو
 6 8437 8145 مركز اللغات متعلمو

 81 1456 81433 الكلي
 

( وجود فروق يف 1ويتبني من اجلدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
بسبب اختالف الفئات الثالث، فظهر أن 
متعلمي املركز القرآني يتحسنون بشكل 

ملقدس الذي ملحوظ نتيجة قراءتهم للنص ا
يتوجب عليهم قراءته بالشكل السوي، فقد 

( عالمة، وبعد 89467نتائجهم بـ) تازداد
 تاملدرسة حيث ازداد ذلك جاء متعلمو

 ( عالمة، ثم متعلمو85466نتائجهم بـ )
 بمركز اللغات حيث ازدادت نتائجهم 

 ( عالمة. 8145)

 :مناقشة نتائج السؤال األول

ظهر ُعرضت، فقد أ اليتضوء النتائج  يف       
وجود فروق ذات داللة ( عدم t-test) اختبار

يف ( α≤0405)عند مستوى داللة  إحصائية
للمجموعتني التجريبية  املتوسطات احلسابية

أظهر يف االختبار القبلي، وقد  والضابطة
عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية

يف املتوسطات ( α ≤0405)مستوى داللة 
يف   التجريبية والضابطةللمجموعتني احلسابية

 اجملموعةأفراد لصاحل االختبار البعدي 
نطق صوت حرف التجريبية الذين تعلموا 

 بأفراد مقارنة الربنامج العالجيوفق  الضاد
وفق  نطقهالضابطة الذين تعلموا  اجملموعة

الطريقة التقليدية؛ متثلت يف حتسن أداء 
 البعدي، مما التحصيلي االختبار يف املتعلمني

يف  فّعااًليشري إىل أن الربنامج العالجي كان 
لدى  نطق صوت حرف الضادحتسني 
يدل على  ، وهذاالتجريبيةموعة اجمل متعلمي

أن أهداف الربنامج قد حتققت وأن 
مم الربنامج اليت ُص االضطرابات النطقية

 حّد منها.ملعاجلتها قد  العالجي

 :مناقشة نتائج السؤال الثاني

فقد لنتائج اليت عرضت، يف ضوء ا       
ت املتوسطات احلسابية واالحنرافات ظهرأ

املعيارية املتعلقة بأفراد الفئات الثالث يف 
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اجملموعة التجريبية اليت خضعت للربنامج 
العالجي فروقا ذات داللة إحصائية، فقد 
ظهر تفوق متعلمي املركز القرآني على 
متعلمي املدرسة ومتعلمي مركز اللغات، 

ق متعلمي املدرسة على متعلمي وظهر تفو
مركز اللغات، مع أن هذا ال ينفي التحسن 
امللموس يف أداء طلبة مركز اللغات، وبناء 
على ذلك فإن هذا الربنامج العالجي 

 يصلح للمستويات الثالثة. 

 :التوصيات

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها        
 الدراسة، فإن الباحث يوصي:

الربنامج يف املدارس : تفعيل هذا أواًل
ومراكز  ،ومراكز حتفيظ القرآن ،احلكومية
 اللغات. 

: عقد الدروات التدريبية للمعلمني على ثانيًا
 هذا الربنامج كي نصل إىل أفضل النتائج. 

: إعداد برامج تدريبية أخرى للحروف ثالثا
 املضطربة نطقيا يف العربية.

 

 املالحق

 الربنامج العالجي املقرتح

مرحلة التأسيس :األوىل املرحلة
  احملاكاة والتمثيل :التقنية األوىل

 :الج الصوت منعزاًلـعالطريقة األوىل: 
 إىل متعلم االستماع ـم من الـب املعلـيطل -

مع نرب صوتي  صوت الضاد منفردًا 
 (.5) جدوليف  كما هو مرتفع

يطلب املعلم من املتعلم أن يتصور  -
ه من صوت الضاد ذهنيا كما مثل أمام

 نتاج حركي.إ
يطلب املعلم من املتعلم أن يعيد إنتاج  -

 اإلنتاج. يقيمصوت الضاد ثم 
ــوم املعلــم بتــدريب     - علــى  املــتعلميق

درب على نطق توفيه ي ،االستماع الذاتي
لنفسـه   واالسـتماع   صحيحًا الضاد نطقًا

ــأ    ــني الصــوت اخلط ــز ب ــة التميي وحماول
 والصحيح.

الصوتي للضاد،  ءاألدايقوم املعلم بتقييم  -
فإذا كانت النتيجة إجيابية يكون املعلم 
وقتئذ حقق خطوة مهمة يف التأسيس، 
وإن كانت غري ذلك، فيكون املعلم حقق 

 زيادة يف وعي املتعلم هلذا الصوت.
 

 صوت الضاد منعزاًل( 5)اجلدول 
 ُض َض ِض

 

عالج الصوت يف مقاطع الطريقة الثانية: 
.صوتية

ق مقاطع صوتية قصرية يقوم املعلم بنط -
املقطع ووسطه  بدايةتتضمن صوت الضاد يف 

 طقها، ـوآخره، ثم يطلب من املتعلم إعادة ن
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 وبعدها يقوم املعلم بتقييم نطق املتعلم.
يقوم املعلم بنطق مقاطع صوتية طويلة  -

تتضمن صوت الضاد يف أول املقطع 
 ووسطه وآخره، ثم يطلب من املتعلم إعادة

يقوم املعلم بتقييم نطق  نطقها، وبعدها
 املتعلم.

يطرح املعلم جمموعة من أزواج  -
صوت الضاد،  تتضمنالكلمات اليت 

ويطلب من املتعلم أن يرفع يده عند مساع 
الكلمة اليت يوجد فيها صوت الضاد 

 ةداستفمع االعلى التمييز السمعي.  اتدريب
 (.7، 6) من اجلدول

 .التموضع النطقي :التقنية الثانية
: يعرض املعلم الصور التوضيحية أوال       

رج صوت الضاد ثم يوضح كيفية خماليت تبني 
 حدوثه:

 طرف حيدديطلب املعلم من املتعلم أن  -
وأصول الثنايا العليا مستعينا بـ اللسان 
يطلب منه ثم (، 3و)الشكل  (2)الشكل

إلصاق طرف اللسان على أصول الثنايا 
من الرئتني،  حبيث مينع مرور اهلواء اخلراج

اللسان  طرفكتسب يكرر ذلك حتى وي
)الشكل  شيئا من الليونة واملرونة يف احلركة

ومن املمكن أن يعزز املعلم احساس  (،8
املتعلم باملخرج السابق باستعمال حاسة 

أوباإلحساس احلركي  touch cue اللمس
motor-Kinesthetic  من خالل إغماض

 فطرالعني وتركيز اإلحساس يف تلمس 
، أوقد يستخدم وأصول الثنايا العليااللسان 

اليدين أوخافض اللسان ليشري إىل موضع 
 املخرج.

حيدد اللهاة يطلب املعلم من املتعلم أن  -
واجلزء اخللفي من سقف احللق ومؤخرة 

ثم يطلب منه رفع  (8)الشكل اللسان 
اللهاة واجلزء اخللفي من سقف احللق؛ 

مؤخرة  ليسد التجويف األنفي ثم يرفع
اللسان حنو الطبق مع انتشار حافيت اللسان 
إىل صفحة األضراس من الداخل ثم يطلب 
منه أن حيرر تلك املناطق )الرفع 
وااللتصاق( لينقشع هذا االنسداد ويندفع 

  اهلواء احملبوس إىل اخلارج.

يطلب املعلم من املتعلم أن ينطق ثانيا:        
الضاد كما وضح له سابقا،  حرف صوت

فإذا كانت النتيجة إجيابية، فيطلب منه تكرار 
ذلك، ليعتاد لسانه على ذاك النطق، وإذا 

فينبغي على املتعلم أن كانت النتيجة سلبية، 
حيدد الصوت الذي احنرف عنه املتعلم أثناء 

يبني الفرق ثم  الضاد.حرف نطقه لصوت 
  حرَّفـامُل وتـذاك الص بني صوت الضاد و

 اآلتي: ى النحوبالرسومات والشرح عل
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 :احلديثةصور توضيحية لصوت الضاد 

 
 3الشكل   2 الشكل       8الشكل

 

 :)بيضة: بيظة( احنراف صوت الضاد إىل صوت الظاء

 
 6الشكل       5الشكل                   1الشكل 

 يتبنييطلب املعلم من املتعلم أن        
(، 6 و)الشكل (2 بني )الشكل التشابه

 ( و)الشكل3 )الشكل يتبني الفرق بنيو
ثم يقوم  (، ويقوم باستشعار ذلك بلسانه.5

املعلم باستخدام خافض اللسان ليبني له 
الفرق بينهما، وبعدها يطلب من النطق يف 

، مستعينا كلتا احلالتني ليبني ذاك الفرق
(.6) باجلدول

 طرفيطلب املعلم من املتعلم أن يرى  -
 (1 ويف )الشكل (8 اللسان يف )الشكل

 كل الثانيـان يف الشـه أن اللسـح لـويوض
 

 
 

 

ال يتجاوز منطقة التقاء اللحم  )الضاد(
بأصول الثنايا العليا بسبب استدارة الشفتني 

اللسان ، ويف الشكل الثاني يتجاوز للتفخيم
وذلك  أطراف الثنايا العليامبقدار قليل 

وبعد ذلك يطلب منه  .النفراج الشفتني
اللسان  طرفإذا رأى املعلم أن النطق ف

أن يطلب منه يالمس أطراف الثنايا، ف
، ومن إىل أصول الثنايااللسان  خيفض طرف

املمكن هنا استخدام األصابع أوخافض 
ليتبني الفرق بني طرف الثنايا  ؛اللسان
 .وأصوهلا
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 احنراف صوت الضاد إىل صوت الدال )الضحك: الدحك(

 
 9الشكل  1الشكل    7الشكل 

 تشابهبني التيطلب املعلم من املتعلم أن ي -
 (، وبني )الشكل9و)الشكل (2بني )الشكل

(، ويقوم باستشعار ذلك 1و)الشكل (3
يقوم املعلم باستخدام خافض وقد  بلسانه.

بينهما. التشابهاللسان ليبني له 
يطلب املعلم من املتعلم أن يشاهد أقصى  -

 نطق الضاداللسان املرتفعة عند  )نهاية(
 (7ويقارن ذلك يف )الشكل  (8 )الشكل

 الذي يبني اخنفاض أقصى اللسان عند نطق 

 (.6) ، مستعينا باجلدولالدال

ينطق صوت يطلب املعلم من املتعلم أن  -
حرف الدال ثم يقوم املعلم بالطلب منه أن 
يفخم الدال باستدارة الشفتني، ورفع مؤخرة 

األضراس  اللسان وانتشار حافتيه إىل صفحة
من الداخل، وينطق من جديد؛ لينتج صوت 

ويكرر هذه العملية أكثر من مرة الضاد، 
      .ليتصور الفرق يف خمرج كال الصوتني

 )الضالني: الاللني( حنراف صوت الضاد إىل صوت الالما

 
82الشكل       88الشكل       80الشكل 

ني الفرق بأن يتبني ملتعلم من ايطلب املعلم  -
 (8(، وبني )الشكل82و)الشكل (2)الشكل
اللسان  طرف(، باحلديث عن 80و)الشكل

الضاد وأدنى حافة  يف صوتاملستهدف 
الالم، واحلديث  اه يف صوتإىل منتهاللسان 

 الضاد( :أصول الثناياعن األسنان املستهدفة )
و)الضاحك والناب والرباعية والثنية: الالم( 

ثم يقوم املعلم  ويقوم باستشعار ذلك بلسانه.
باستخدام خافض اللسان ليبني له الفرق 

بينهما.
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يطلب املعلم من املتعلم أن يشاهد أقصى  -
 اللسان املرتفعة عند نطق الضاد (مؤخرة)

 (88ويقارن ذلك يف )الشكل  (8)الشكل
اللسان عند نطق  مؤخرة الذي يبني اخنفاض

الالم.
 دد أدنى ــيطلب املعلم من املتعلم أن حي -

إىل منتهى طرفه ويضغط على  اللسان حافيت
الضاحك والناب والرباعية والثنية منتجا 

 يلصقيطلب منه أن ثم  )الالم(، صوت
أصول الثنايا اللسان ويضغط به على طرف 

العليا مع رفع ملؤخرة اللسان مع انتشار 
حافتيه إىل صفحة األضراس من الداخل 

 ثم يكرر هذه العملية منتجا صوت )الضاد(
.الفرقهذا أكثر من مرة ليتصور 

 االحنراف إىل صوت الزاي )الضابط: الزابط(

 
 85الشكل  81الشكل                     83الشكل 

 
بني الفرق تيطلب املعلم من املتعلم أن ي -

حيث إن   (81)الشكل و (3بني )الشكل
الفرق بينهما يف استعمال أصول الثنايا 

التشابه  بنييت، ولسفلىالعليا وأصول الثنايا ا
إذ إن طرف  (85)الشكل و (1)الشكل بني

أن ، واملنتج للصوتني العضو اللسان هو
يقوم باستشعار ذلك بلسانه.

يطلب املعلم من املتعلم أن يشاهد وسط  -
 اللسان املنخفض عند نطق الضاد

 (83ويقارن ذلك يف )الشكل  (8)الشكل

الذي يبني ارتفاع وسط اللسان عند نطق 
الزاي.

يطلب املعلم من املتعلم أن حيدد طرف  -
اللسان ويضغط على أصول الثنايا السفلية 

يطلب منه أن ثم منتجا صوت )الزاي(، 
بأصول الثنايا العليا مع اللسان طرف  يلصق

مع استدارة يف الشفتني،  عليها ضغط بهال
ورفع لنهاية اللسان مع انتشار حافتيه إىل 

منتجا صوت  صفحة األضراس من الداخل
 )الضاد( ثم يكرر هذه العملية أكثر من مرة 
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.الفرقهذا ليتصور 
: يقدم املعلم للمتعلم بعض ثالثًا       

 التدريبات اليت تسهم يف ترسيخ ما مت تداوله، 
 : (6) وفق اجلدول

ثنائيات تتضمن صوت الضاد ( 6)اجلدول 
 والصوت اآلخر القريب منه

 تميز بني الضاد والظاءال التمييز بني الضاد والدال
 ضن ظن يديف يضفي 
 ضراب ظراب وديع وضيع
 حض حظ ردود رضوض
 ضل ظل دروس  ضروس 

 

 املقاربة التدرجيية :التقنية الثالثة

)الدال،  يقوم املعلم بوضع األصوات       
يف بداية املقطع التاء، الظاء، الالم، الزاي( 

 الصوتي ثم يتبعها بصائت قصري ثم يتبعها
 :(7هويف اجلدول )بالضاد كما يف 

 

 

 

 

 

 

 

مقاطع صوتية تتضمن صوت  (7)اجلدول 
 الضاد والصوت املقارب له

 ِزض ضلِ ضِظ ضتِ ضِد

إنتاج صوت الضاد عن ثم يقوم املتعلم ب       
 -على سبيل املثال -طريق املقاربة التدرجيية

يطلب من املتعلم نطق ف: صوت الدال من
ه النطق مع استدارة يطلب منثم  (.الدال)

للشفتني ورفع ملؤخرة اللسان ودفع جذره إىل 
اجلدار اخللفي للحلق وانتشار حافتيه إىل 

ه يطلب منثم صفحة األضراس من الداخل. 
يكرر هذه العملية عدة مرات.أن 

 مرحلة التعميم  :املرحلة الثانية

 التعميم اللغوي: التقنية األوىل
يطلب : املقطعتعميم  جراء األول:اإل       

املعلم من املتعلم التدرب على املقاطع اليت 
 ( 1) يف اجلدول
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 مقرتحة ملرحلة التعميمصوتية  مقاطع (1)اجلدول 
 األمثلة نوع املقطع

 وض  -اض -يض بصائت قصري أوطويل  مقطع منتٍه بصوت الضاد متبوع
مقطع منتٍه بصوت الضاد مسبوق بصامت قريب منه يف 

 النطقي املوضع
 توض  –تاض -تيض -ُتض -َتض -ِتض

مقطع منتٍه بصوت الضاد مسبوق بصوامت بعيدة عنه يف 
 املوضع النطقي

  –هاض  –هيض  –ُهض  –َهض  -ِهض

 ضو –ضا  –ضي  –ُض  –َض  –ِض  مقطع مبتدئ بصوت الضاد متبوع بصائت قصري وطويل
مقطع مبتدئ بصوت الضاد متبوع بصامت قريب منه يف 

 ضع النطقياملو
  -ضال -ضيل –ُضل  –َضل  –ِضل 

مقطع مبتدئ بصوت الضاد متبوع بصامت بعيد عنه يف 
 املوضع النطقي

 ضاف  –ضيف  –ُضف  –َضف  –ِضف 

( 9: يطلب املعلم من املتعلم نطق الكلمات اليت يف اجلدول )تعميم الكلمة اإلجراء الثاني:
 

 كلمات مقرتحة ملرحلة التعميم :(9)اجلدول
الضاد يف أول 
الكلمة ذات 
 املقطع الواحد

الضاد يف أول 
الكلمة ذات 
 املقطعني

الضاد يف أول 
الكلمة ذات 

 مقاطع ةالثالث

الضاد يف آخر 
 الكلمة ذات املقطع

الضاد يف آخر 
الكلمة ذات 
 املقطعني

الضاد يف آخر 
 ياملقطع ذ

 مقاطع ةالثالث
 ضاِغَب ٌضأْر رْض ضئيٌل ضيزى ْبَض
 ضِحَدْنُم ٌضْعَب عْض َضَرَب ائْعَض ْرُض

الضاد يف 
 وسط الكلمة

الضاد املشددة 
يف وسط 
 الكلمة

الضاد املشددة 
 يف آخر الكلمة

تكرار ورود الضاد 
أكثر من مرة يف 

 الكلمة

الضاد بوجود 
أصوات ذات 
موضع إنتاجي 

 )ل( واحد

الضاد بوجود 
أصوات ذات 
موضع إنتاجي 

 ،د(ز) قريب
 ِضّد أْضِداد أَضأَض ّضَب حّصر ةاَرَضَح
 ِضيَزى ِضّد َضَخْضِخَت ّضَح ّضبَخ َرَضاحَت
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(:80يطلب املعلم من املتعلم نطق الكلمات اليت يف اجلدول ): تعميم اجلملة اإلجراء الثالث:
 

 ملرحلة التعميم مجل مقرتحة  (80) جدول
 املثال نوع اجلملة

 الطبيب إىل البيت. َرَضَح مجلة قصرية حتتوي الضاد
 والده على الدراسة. ُهّضَحَفمل يدرس خالد كثريا؛  مجلة متوسطة حتتوي الضاد
دخل والد صاحل إىل املستشفى، وبعد املعاينة  مجلة طويلة حتتوي الضاد

 بسبب السرطان. ُرِضَتْحَياحلثيثة، تبني أنه 
 .ريٌضَمالطبيب إىل البيت؛ ألن الطفل  َرَضَح مجلة متوسطة فيها كلمتان تتضمنان الضاد
، فوجد ريٌضَمالطبيب إىل البيت؛ ألن الطفل  َرَضَح مجلة طويلة فيها ثالث كلمات تتضمن الضاد

 .ُرِضَتْحَيأنه 
الضاد وما بعدها صوت  مجلة تتضمن كلمة آخرها

 آخر بعيد املخرج عن الضاد
 املعلم الطالب على النطق. حضَّ

مجلة تتضمن كلمة آخرها صوت الضاد وما بعدها 
 آخر قريب املخرج عن الضادصوت 

 الطيبني. امل أمر يسّرَظ ُضاَحانِد

 يق األفق سريعا.ض َضَحانِد مجلة تتضمن كلمة آخرها الضاد وما بعدها الضاد
  

: تعميم احملادثة الرابع ءاإلجرا       
ملعلم يف هذا : يقوم اوالكالم التلقائي

د من التقنيات واألنشطة العديباإلجراء 
األدوار، والتحدث عن اخلطط  حنو: لعب

املستقبلية، وحماولة احلصول على 
 ...معلومات، واملقابالت

 التعميم املوقفي :التقنية الثانية

تعميم يطلب املعلم من املتعلم        
نتاج الصوت السليم يف بيئات إاستخدام 

تكون أكثر حياتية من الغرفة التعليمية 
منه ، ثم يطلب كالبيت واألسواق واملالعب

تعميم شرحية األشخاص الذين يتحدث 
 .معهم املتعلم

 املرحلة الثالثة: اإلدامة

يتفق املعلم مع املتعلم على خطة        
تتضمن اللقاءات املستقبلية كما يف اجلدول 

(88:) 
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 خطة إلدامة إنتاج صوت الضاد( 88)اجلدول 
 النشا  املستهدف وسيلة التواصل املوعد

ول من يف األسبوع األلقاء 
  الشهر األول

طرح جمموعة من األسئلة اليت تتضمن إجابتها  اللقاء املباشر
 كلمات مكونة من صوت الضاد 

يف األسبوع الثالث من لقاء 
  الشهر األول

 سرد بعض الشؤون احلياتية  االتصال اهلاتفي 

يف األسبوع األول من لقاء 
 الشهر الثاني

عرب  االتصال
Skype

لعديد من اجلمل مكتوبة والطلب منه املتعلم ا إعطاء
 أن يقرأها.

يف األسبوع الثالث من لقاء 
 الشهر الثاني

االجتماع مع أكثر من متعلم يف مكان واحد وعمل  اللقاء املباشر 
 جلسة عصف ذهين ملا مت مداولته 

 :اهلوامش

 

                                                           

(1) Chung, (2005) Ten Core Themes 

In Pronunciation Teaching, PTLC., 

p.1.

التطور النحوي للغة م(، 8991برجشرتاسر) (2)
تواب، مصر، عبدال، ترمجة رمضان العربية

 .81مكتبة اخلاجني، ص
الفرق بني خمرج الضاد والظاء: التاذيف، حممد  (3)

الفوائد السرية يف شرح (، ه978) احلليب
رسالة  دة،، حتقيق: ساهرة محااملقدمة اجلزرية

 .828م، ص2007ماجستري، جامعة تكريت، 
انظر آراء العلماء يف دعوى تفرد العربية ( 1)

 (،ه870بالضاد: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد )
، حتقيق: د مهدي املخزومي، إبراهيم العني

. 53ص ،8ج السامرائي، مكتبة اهلالل،
الصاحيب (، ه395والرازي، أمحد بن فارس )

عربية ومسائلها وسنن العرب يف فقه اللغة ال
، حتقيق: حممد بيضون، 8،  يف كالمها

 

حممد  . واخلفاجي، أبو63ص ،8م، ج8997
، دار الكتب سر الفصاحة(، ه166عبداهلل )

وإسرائيل . 56م، ص8912، 8العلمية،  
، تاريخ اللغات الساميةم(، 8929ولفنسون)

. وظاظا، 20، مطبعة االعتماد، ص8 
لعرب: من قضايا كالم ام(، 8978حسن )

، اإلسكندرية، مطبعة املصري، اللغة العربية
دراسات لغوية . وسلوى ناظم، 29ص

 .865-862، دون بيانات نشر، صمقارنة
إبدال  ،م(8995) والسحيمي، سليمان

 ، املدينة املنورة،احلروف يف اللهجات العربية
. والعجمي، 139-131دار الغرباء، ص

التارخيي يف م(، التطور الصوتي 8993) فاحل
، 8، ج1مج، جملة العصور، اللغات السامية

 .809-801ص
فقه اللغات  ،م(8977) ( بروكلمان، كارل5)

 ، ترمجة: رمضان عبدالتواب، الرياض،السامية
، برجشرتاسر. انظر مثل هذه اآلراء: 50ص

. وانظر: 89، صالتطور النحوي للغة العربية
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نقش اجلص  ،م(8997لبنسكي، إدوارد )
، جامعة الريموك، ص ي من دير عالاآلرام
اللغة  ،م(2003) . عبابنة، حييى810

الكنعانية: دراسة صوتية صرفية داللية، 
 . الزعيب، آمنة831عمان، دار جمدالوي، ص 

التغري التارخيي لألصوات يف  ،م(2001)
، اربد، دار الكتاب العربية واللغات السامية

 .811العربي، ص
البيان  (ه255) ( اجلاحظ، عمرو بن حبر،6)

سالم هارون، مكتبة عبدال، حتقيق: والتبيني
 :. انظر أيضا816ص ،2ج ،ه8123اهلالل، 

 ،(ه597) رمحنعبدالابن اجلوزي، أبوالفرج 
، بريوت، دار 1 أخبار احلمقى واملغفلني، 

 .882م، ص8912اآلفاق، 
النشر (، ه133)( ابن اجلزري، حممد بن حممد 7)

املكتبة التجارية،  ، مصر،يف القراءات العشر
. وانظر: 200، ص8ج، 289، ص8ج
الدقائق احملكمة  ،(ه926) ألنصاري، زكرياا

، صنعاء، مكتبة اإلرشاد، يف شرح املقدمة
. وابن الناظم، أمحد بن 21م، ص8990
احلواشي املفهمة يف شرح  ،(ه135حممد)
، حتقيق: عمر معصراتي، دمشق، املقدمة
 . 56م، ص2006

، 6،  علم اللغةم(، 8967يف)واحد واعبدال (1)
 .211القاهرة، دار النهضة، ص 

الدراسات الصوتية عند انظر: احلمد، غامن،  (9)
 ، بغداد، وزارة األوقاف، صعلماء التجويد

. انظر العلماء الذين قاموا بوصف 31-39
 ،(ه8081) القاري، مال علياخلصائص: 

، حتقيق: املنح الفكرية يف شرح املقدمة اجلزرية

 

م، 2006مة عطايا، دمشق، دار الغوثاني، أسا
 املرعشي، حممد بن أبي بكر .82ص
، حتقيق: سامل احلمد، جهد املقل ،(ه8850)

 .833م، ص2008األردن، دار عمار، 
الرعاية لتجويد (، ه111( القيسي، مكي )80)

، حتقيق: أمحد القراءة وحتقيق لفظ التالوة
. وانظر مثل 851م، ص 8973فرحات، 

 :يفات للخصائص النطقيةهذه التوص
تنبيه (، ه8881الصفاقسي، أبواحلسن )

الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من 
حتقيق: حممد الشاذلي، مؤسسات اخلطأ، 
. والداني، عثمان بن 16كريم، صعبدال
التحديد يف اإلتقان (، ه111) سعيد

، حتقيق: غامن احلمد، األردن، دار والتجويد
 . 861م، ص 2000عمار، 

 ،(ه618) ( ابن خلكان، أمحد بن إبراهيم88)
، حتقيق: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

، 3، ج8911حممد حمي الدين، القاهرة، 
. وانظر أمثلة على ذلك: الفريوز 133ص

آبادي، جمد الدين أبوطاهر حممد بن يعقوب 
بصائر ذوي التمييز يف لطائف (، ه187)

لي النجار، ، حتقيق: حممد عالكتاب العزيز
 -القاهرة، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 

. 159، ص3جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، ج
ت آخر ) والصقلي، علي بن أبي الفرج

، حتقيق: كتاب يف معرفة الضاد والظاء ،(5ق
صاحل الضامن، بريوت، مؤسسة الرسالة، 

. واملرزوقي، أبوعلى أمحد 16م، ص 8915
(، ه128صفهاني )بن حممد بن احلسن األا

، حتقيق: غريد الشيخ، شرح ديوان احلماسة
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وضع فهارسه العامة: إبراهيم مشس الدين، 
، 8م، ج 2003لبنان، دار الكتب العلمية، 

م(، 8910. وعنرب، تغريد السيد )113ص
، القاهرة، املنظمة العربية دراسات صوتية
 . 59، ص8للرتبية والثقافة، ج

(، ه672)ت مد( ابن مالك، مجال الدين حم82)
، مقدمة االعتماد يف نظائر الظاء والضاد

الدكتور إبراهيم الشمسان،  .1-2احملقق، ص 
الضاد بني الشفاهية والكتابية، جملة اخلطاب 

 .ه8121، خريف، 2الثقايف، العدد
. وانظر 69، ص8جالبيان والتبيني، ( اجلاحظ، 83)

 عن القضية نفسها: الرازي، أبواحلامت أمحد
لزينة يف الكلمات اإلسالمية ا(، ه322)

حتقيق: حسني اهلمذاني، القاهرة، العربية، 
 .65، ص8م، ج8957

(، ه361 )تعبداهلل( السريايف، احلسن بن 81)
، 6م، ج8990، القاهرة، شرح كتاب سيبويه

 .199ص
، األصوات اللغويةم(، 8918) ( إبراهيم أنيس85)

. وانظر 11القاهرة، األجنلواملصرية، ص ،1 
دراسات م(، 2003) لزبيدي، كاصدأيضا: ا

، عمان، دار أسامة، نقدية يف اللغة والنحو
 .826ص

، التطور النحوي للغة العربية، برجشرتاسر( 86)
 .80ص

 توابعبدالرمضان القول منقول من: ( 87)
، القاهرة، املدخل إىل علم اللغةم(، 8910)

 .387اخلاجني، ص
النحوالعربي م(، 8916) ( الراجحي، عبده81)

 ، بريوت، لبنان، دار النهضة درس احلديثوال

 

 .886العربية، ص
م( 8976) لطفي، مصطفى :انظر هذه القضية( 89)

، بريوت، اللغة العربية يف إطارها االجتماعي
 معهد األمنار العربي.

 اخلصاونة، توفيق :( انظر هذه القضية20)
احملتوى الثقايف يف كتب تعليم م(، 2000)

، رسالة غريهااللغة العربية للناطقني ب
 ماجستري. 

م( 2003( انظر هذه القضية: العناتي، وليد )28)
اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية 

 عمان، دار اجلوهرة.  ،للناطقني بغريها
(، ه810-ه811) ( سيبويه، أبوبشر عمرو22)

سالم هارون، القاهرة، عبدال، حتقيق: الكتاب
 .133، ص 1م، ج8975اهليئة املصرية، 

(، ه216-ه280) املربد، أبوالعباس حممد (23)
الق، القاهرة، عبداخل، حتقيق: حممد املقتضب

 893، ص8م، ج8963اجمللس األعلى، 
(، ه392) وانظر: ابن جين، أبوالفتح عثمان

، حتقيق: حسن هنداوي، سر صناعة اإلعراب
 .52، ص8م، ج8915دمشق، دار القلم، 

 .133، ص 1، جالكتاب( سيبويه، 21)
 تواب، األنباري، أبوعبدال( انظر كالم رمضان 25)

زينة الفضالء يف (، ه577- ه583) الربكات
: رمضان ، حتقيقالفرق بني الضاد والظاء

، مقدمة احملقق، 8978تواب، الرسالة، عبدال
 .86، ص8ج

، (ه613 -ه553) ( ابن يعيش، موفق الدين26)
، القاهرة، دار الطباعة املنريية، شرح املفصل

 .827، ص80ج
 الدراسات الصوتية عند علماء احلمد، غامن،  (27)

http://ar.wikipedia.org/wiki/148_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
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 .210، صالتجويد
، التطور النحوي للغة العربية، برجشرتاسر( 21)

 .80ص
مشكلة الضاد العربية ( رمضان عبدالتواب، 29)

جممع اللغة العربية، وتراث الضاد والظاء، 
دروس يف م(، 8966) . وكانتينو، جان281ص

، ترمجة، صاحل القرمادي، علم أصوات العربية
العربية م(، 8969) . وهنري فليش71ص

، ترمجة عبدالصبور شاهني، بريوت، الفصحى
الشرح (، م2009) احلمد، غامن. و37ص

، الدراسات 8،  الوجيز على املقدمة اجلزرية
 . وأبوبكر، يوسف اخلليفة35القرآنية، ص

أصوات القرآن كيف نتعلمها م(، 8972)
. والزبيدي، 69، اخلرطوم، ص8،  ونعلمها
أصوات العربية بني التحول م(، 8919) حسام
وكمال  .50، بغداد، بيت احلكمة، صوالثبات
، القاهرة، دار صواتعلم األم(، 2000) بشر

 .251-253غريب، ص
( لقد استشري عدد من أهل االختصاص 30)

بالصوتيات والتجويد واللغة والنطق، وقد 
 أقر معظمهم بأهلية الضاد احلديثة. 

، مشكلة نطق الضادتواب، عبدال( رمضان 38)
 .286ص

. 833، ص80، جشرح املفصلابن يعيش،  (32)
م أحباث يف علم(، 2002واحلمد، غامن )

 .865عمان، دار عمار، ص ،8،  التجويد
املوضح يف وهاب بن حممد، عبدال( القرطيب، 33)

، حتقيق: غامن احلمد، عمان، دار التجويد
 .881، ص2000عمار، 

(34) Elgendy, A.M & Pols, L.C.W,  

 

Mechanical versus perceptual 

constraints as determinants of 

articulatory strategy, university of 

Amsterdam,Vol 1.24. p.57 

(35) Elgendy, Mechanical Versus 

Perceptual Constraints as Deter-

minants of Articulatory. p.57 

(36) Ali & Daniloff, R (1972) . A 

contrastive Cinefluorographic 

Investigation of the Articulation 

of Emphatic –Non Emphatic 

Cognate Consonant. Studia Lingu-

istica, Vol. 26, 93. Laufer, Asher & 

Baer Thomas (1988), The Empha-

tic and Pharyngeal Sounds in 

Hebrew and in Arabic Language 

and Speech,Vol 31 .No. 2, p.185.

(37 Laufer, Asher, The Emphatic 

and Pharyngeal Sounds Speech, 

p.185.

علم األصوات م(، 2005الربيسم، قاسم ) (31)
، العربي يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثة

 . 13دار الكنوز العربية، ص
39 Kara, Rawhia Ahmed (1975), 

The Problems Encountered by 

English Speakers In Learning 

Arabic University of California, 

Berkeley. ph.d,p. 30-35.

تعليم م(، 8915) لناقة، حممود كاملوانظر: ا
 -اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه 

 .66-60، صطرق تدريسيه-مداخله 

كوالس، ــانكسون، نيـون وبـرنثال، جـ( بي10)
 ، 8،  االضطرابات النطقية والفونولوجية

 . 135ترمجة جهاد محدان، ص 
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